
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK

zákazka zadaná podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)

Číslo zákazky : 18/2020/Ka 

Názov zákazky : Slepačie vajcia 

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 

Postup verejného obstarávania : podľa § 117

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 03142500 - 3

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov :  Mesto Rožňava IČO :  00 328 758

Poštová adresa :  Šafáriková č. 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO :  Mária Kardošová Mobil :  + 421 918 792 949
e-mail :  verejneobstaravanie@roznava.sk  

II.  Opis

II.1.  Miesto  dodania  tovaru  alebo  poskytnutia  služby
predmetu zákazky:

Školské  jedálne  pri  Materských  školách  v
Rožňave

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1  Predmetom   zákazky  je   nákup čerstvých slepačích vajec veľkosti „M“ ,  v  kvalite   podľa  platných   noriem
pre   potreby  školských  jedálni  pri  MŠ v  zriaďovateľskej pôsobnosti   mesta Rožňava  v priemere   12 900 ks.
Dodávateľ   je   pri     dodávke   zaviazaný dodržiavať   hygienické  zásady  a  predpisy  na   prepravu   skladovanie
a  manipuláciu s  predmetom   zákazky, na tovare musí byť vyznačený dátum spotreby tovaru.    Tovar  musí
byť  dodávaný  čerstvý.
Dodávateľ  musí  doviezť  tovar  včas,  v deň,  hodinu,  na  ktorý  bol  objednaný.  Dodávateľ  musí  byť  schopný
operatívne reagovať na aktuálne požiadavky (napr. malé množstvá tovaru) vedúcich školských jedální. Plnenie
dodávky tovaru je priebežná podľa objednávok, ktoré nahlasujú riaditeľky zariadení školského stravovania pri
materských školách telefonicky alebo e-mailom. Rozvoz tovaru nesmie byť v čase podávania obeda od 11.15 h
do 12.15 h.  
Minimálne požiadavky pri dodaní predmetu zákazky:
- pri  balených potravinách – hygienicky balené  na  obale + dátum spotreby,
-       dodávateľ je pri dodávke povinný dodržať hygienické zásady a predpisy na prepravu, skladovanie  
        a manipuláciu s predmetom zákazky,
-       preprava a dovoz tovaru – potravín musí zodpovedať hygienickým predpisom a prepravca musí mať 
        oprávnenie vykonávať takúto činnosť,
- dodržiavanie  základných  a špecifických noriem ako aj uplatňovanie zásad HACCP pri každej a to aj drobnej

dodávanej  položke  označenie  výrobcu  (resp. krajinu pôvodu),
-      lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry pre odberateľa.
II.3.  Obhliadka miesta plnenia: Nepožaduje sa

II.4. Termín dodania alebo poskytnutia služby:   september  2020  - august 2021

II.5.  Predloženie variantných riešení : Neumožňuje sa.

II.6.  Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.7.  Mena : EUR
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II.9.   Spôsob určenia ceny 
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
9.2. Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v  cenovej
ponuke.
9.3 Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví  vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
9.3  Uchádzač  nebude  oprávnený  požadovať  akúkoľvek  inú  úhradu  za  prípadné  dodatočné  náklady,  ktoré
nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 
9.4 Cena bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov : Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené
v tejto výzve.

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : najneskôr do 14.08.2020
Čas :       najneskôr do 10:00 hod.
III.3.  Predloženie ponuky:
Cenovú    ponuku   (Prílohu č. 1, 2)   uchádzač   zašle  v  lehote  na    predkladania     ponúk     na    e- mailovú
adresu:     verejneobstaravanie@roznava.sk  , 

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané:  do 31.12.2020

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 1 600,00 

IV.  Spôsob vzniku záväzku 

IV.1. Rámcová zmluva v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení/Objednávka

IV.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu verejného  obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté.
Úhrada faktúr za dodávku tovaru bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov 1 x
mesačne  s platnosťou  do   30   dní  odo  dňa   doručenia  obstarávateľovi  ,alebo  podľa  dohody  s úspešným
uchádzačom. 

V. Doplňujúce informácie

V.1. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania,
ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečované    písomne  t. j. e-
mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu   e-mailovú   adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk .
Cez   uvedenú   adresu   bude   prebiehať   všetka   korešpondencia   medzi   verejným   obstarávateľom   a  
uchádzačmi ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).  

Verejný obstarávateľ aj uchádzač odošle na e-mailovú adresu  protistrany  potvrdenie   doručení každej   e-
mailovej  korešpondencie (správy). Potvrdenie prostredníctvom e-mailu  o       doručení  bude  považované  za  
preukázanie doručenia.  
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